
Sota el sol
EL MILLOR CASAL, A CASA

dilluns
Arriben l’estiu i el sol; l’aigua i la sorra entren en joc! I avui, què podríem 
fer? Segur que els més petits ja tenen el cap ple d’idees: “I si li dic al pare 
que fem un castell de sorra? O potser la mare voldrà jugar a pales amb 
mi? No, no..., millor li dic a l’àvia que m’expliqui una de les seves històries 
mentre suro dins l’aigua amb aquell flotador, tot i que a l’avi sempre li 
agrada anar a fer volar l’estel abans de remullar-se...” Menys mal que a 
l’estiu tenim una mica de temps per a tot! Però per on comencem?

Proposta de joc

Us proposem una activitat per fer a la vora del mar que combina l’esport 
i les construccions amb sorra.
Començarem creant una porteria amb el conjunt d’estris “crea cons-
truccions de sorra”. És molt senzill; segueix les instruccions i utilitza el 
motlle per fer maons. Cal crear tres parets en forma d’u. Seguidament 
delimiteu l’espai de joc sobre la sorra, aconseguiu una pilota i ja podeu 
començar a jugar!
Normes del joc:
Un participant fa de porter; la resta, de jugadors. L’objectiu del porter és 
que la pilota no toqui la porteria, els jugadors han de xutar tan fort com 
puguin per tal de marcar gol i desmuntar la construcció.
Després d’uns quants gols, us remulleu, refeu la construcció entre tots i 
torneu a començar! Potser podeu provar noves estructures per a la porte-
ria i canviar les normes del joc... Qui té alguna proposta?

GALLEDES I LLAURADORS
A partir de 12 mesos.
Estris de platja de la marca Abacus.
Fabricats amb plàstic molt resistent.

Galleda
Codi 862148.28 vermella
Codi 862167.66 verda
Codi 862174.85 groga
Codi 862177.64 blava
Mides: Ø 16 x 16,5 cm.
2,90 € Cost Soci
3,10 € PVP

Llaurador
Codi 862179.84 vermell
Codi 862201.01 verd
Codi 862215.38 groc
Codi 862221.97 blau
Mides: 23 cm.
1,95 € Cost Soci
2,20 € PVP

SAC JOCS SORRA
Codi 826302.03
A partir de 3 anys.
Conjunt d’estris per crear
figures de sorra. Inclou
galleda, regadora, rasclet, pala
i diversos motllos, tot dins
d’una pràctica bossa de xarxa.
Mides: galleda Ø 22 cm.
9,50 € Cost Soci
9,95 € PVP

EINES DE
CONSTRUCCIÓ
AMB SORRA
Codi 831542.87
A partir de 3 anys.
Conjunt d’estris de plàstic per 
fer construccions de sorra, amb 
motlle per fer maons, paleta i 
eina d’aplanar.
4,60 € Cost Soci
4,85 € PVP

PILOTA PINTADA
Codi 14889.64
A partir de 3 anys.
Pilotes de platja de PVC,
acolorides amb dissenys
assortits. Mida: Ø 18 cm
1,90 € Cost Soci
2,00 € PVP



Tardes per compartir
EL MILLOR CASAL, A CASA

dimarts
Després de la becaina és el moment de fer alguna activitat distreta i 
tranquil·la que ens permeti a tots gaudir de la serenor de l’estiu. Els nos-
tres petits frueixen compartint qualsevol projecte amb nosaltres: tallers 
amb pintura, jocs de taula, experiments, puzles, trencaclosques...

Proposta de joc

Us proposem un  taller de manualitats d’estiu: 
Cada nen/a punxarà o retallarà 4 peixets de cartolina de colors diferents. 
Els podeu decorar amb pintura acrílica i seguidament enganxar-los un 
clip i posar-los dins d’un recipient d’aigua o d’una piscina inflable. Inven-
teu una “canya” de pescar amb un imant a la punta i... a jugar! A veure qui 
pesca més peixets en un temps determinat.

CASTELLERS
Codi 787760.53
A partir de 10 anys.
Un joc de tauler de Reiner 
Knizia en què els jugadors 
competeixen per fer els 
castells més alts i amples, 
vigilant que no caiguin.
25,65 € Cost Soci
27,00 € PVP

JOC DE PESCA
Codi 865364.06
A partir de 4 anys.
Un clàssic de les festes 
infantils. Els peixos estan 
numerats i guanya qui
suma el màxim de punts. 
Amb 4 canyes i 16 peixos. 
Fins a 4 jugadors.
5,95 € Cost Soci
6,85 € PVP

VIDA SUBMARINA 
Codi 839577.72
A partir de 6 anys
Joc de tauler educatiu 
amb 2 DVD sobre el món 
submarí, amb més de 800 
preguntes, i 400 vídeos fets 
per Jean-Michel Costeau. 
De 2 a 4 jugadors.
32,80 € Cost Soci
34,50 € PVP

PLASTILINA AQUASOFT
Codi 865922.14 Colors bàsics
Codi 865933.17 Colors purpurina
A partir de 3 anys.
Capses de 10 barres de 
pasta de modelar extra tova 
i extra lleugera, tant
KIT MODELAT DAS COLOR 
que sura a l’aigua, ideal per 
a l’estiu.
3,95 € Cost Soci
4,50 € PVP

PLASTILINA AQUASOFT
Codi 865922.14 Colors bàsics
Codi 865933.17 Colors purpurina
A partir de 3 anys.
Capses de 10 barres de 
pasta de modelar extra tova 
i extra lleugera, tant
KIT MODELAT DAS COLOR 
que sura a l’aigua, ideal per 
a l’estiu.
11,90 € Cost Soci
13,95 € PVP



Fent ruta
EL MILLOR CASAL, A CASA

dimecres
L’estiu ens permet descobrir nous entorns, nous espais de joc i de des-
cans. Alguns jocs de viatge, CD i DVD ens poden fer més agradables els 
desplaçaments d’aquests dies. Tindrem la sensació que en un tres i no 
res hem arribat al nostre destí. 
La muntanya, un bosc, els voltants de la casa d’estiueig poden ser el 
terreny de joc perfecte per a una intrigant recerca. 

Proposta de joc

Us proposem un joc d’exterior: 
Busqueu un entorn adient, feu dos equips i amagueu-vos. El joc consis-
teix a descobrir els de l’equip contrari. Cal fer servir binocles per veure 
lluny, walkie-talkies per comunicar-se amb els companys i un emissor 
de senyals lluminosos per assenyalar els descobriments a distància. 
Amaga’t bé!

Cronòmetre amb
rellotge
Codi 863442.05
Rellotge digital multifunció: 
hora, data, cronòmetre i 
alarma.Funciona amb piles 
(incloses).
6,50 € Cost Soci
6,80 € PVP

WALKIE-TALKIE INFANTIL
Codi 821133.72
A partir de 3 anys.
Walkie-talkies molt resistents, 
molt fàcils d’utilitzar i d’una 
mida adaptada a les mans 
dels infants. Antena flexible, 
selector de volum i sistema 
d’autoapagat. Abast de 60 
m. Funcionen amb piles (no 
incloses).
27,95 € Cost Soci
29,95 € PVP

PRIMERS PRISMÀTICS
Codi 864349.01
A partir de 3 anys.
Prismàtics infantils, però del 
tot funcionals i resistents. Aug-
ment x2,4. La distància entre
els ulls es pot ajustar. Les ta-
pes de les lents i les peces dels 
ulls són de goma. Agafadors
rugosos perquè no rellisquin. 
Enfocament manual. Cordill per 
portar-los al coll.
17,95 € Cost Soci
18,85 € PVP

SPY GEAR
ULLERES DE VISIÓ NOCTURNA
Codi 825540.96
A partir de 6 anys.
Ulleres amb llums incorporats 
per fer d’espia de nit. Funciona 
amb piles (no incloses).
15,95 € Cost Soci
16,75 € PVP

LLANTERNA EXPLORADOR
Codi 116393.75
A partir de 3 anys.
Llanterna de butxaca per 
explorar la natura. Funciona 
amb piles (no incloses).
3,90 € Cost Soci
4,25 € PVP



Lectures a la fresca
EL MILLOR CASAL, A CASA

dijous
I quan arriba el vespre és el moment perfecte per llegir una estona. 
Aquests dies podeu engrescar la canalla amb la lectura. Bruixes, prín-
ceps encantats, animals estranys, personatges fantàstics... I per què no 
fer de la lectura un joc?

Proposta de joc
Us proposem una nova activitat:
Es juga per parelles; necessiteu dos contes curts i molta imaginació. Un participant llegeix l’inici d’un dels 
contes i el seu company llegeix el final de l’altre conte curt. Seguidament s’intercanvien els llibres i l’ordre de 
lectura.
Molt bé, l’activitat consisteix a imaginar el tros del conte que no has llegit i explicar-li al teu company. Qui sap, 
potser l’encertes o potser descobreixes un conte nou! Endavant, comença a imaginar!

COL.LECCIÓ CONTES D’EN NIC
I ARA QUÈ FEM? Codi 866347.00
ENTRE NÚVOLS Codi 866356.88
PLANTES GOLAFRES Codi 866358.97
Autores: Montserrat Duran, Conxa Pérez, Anna 
Rusiñol
i Mariona Vilarrasa
Il·lustradors: diversos il.lustradors 
Abacus. + 3 anys
En Nic és un conill entremaliat que explica una 
vivència en cada conte. Són breus històries amb 
lletra pal illigada, idònies per iniciar a la lectura 
els més menuts i alhora divertir-se aprenent. La 
col·lecció presenta històries breus per a compar-
tir que estimulen la
curiositat dels petits lectors. Disponible en català.
4,75 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 0,48
5,00 € PVP

ELS QUATRE BANDOLERS A NÚRIA
Codi 865010.46
ELS QUATRE BANDOLERS A L’ALBERA
Codi 865011.02
Autor: Enric Gomà
Il.lustrador: Lluïsot
PAM. + 6 anys.
Els petits i entremaliats bandolers segueixen
ficant-se en problemes.Viatjant en el temps
gràcies a una pedra màgica coneixen
personatges i fets històrics. Al final de cada
novel·la es presenta l’excursió que han 
realitzat els protagonistes per gaudir-la 
en família. Aquest estiu us proposem dues 
rutes: a Núria i l’Albera. 
Disponible en català.
8,55 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 0,43
9,00 € PVP



Aprenent a l’estiu
EL MILLOR CASAL, A CASA

divendres
Durant les vacances no podem oblidar tot allò que hem treballat a 
l’escola, cal anar fent memòria per començar amb les piles noves el curs 
vinent. Els quaderns d’estiu permeten als infants fer un repàs dels con-
tinguts escolars d’una forma divertida i amena.
Tots podeu compartir aquestes estones d’estudi. Us proposem una activi-
tat que us pot  servir com a element d’unió entre les hores d’esbarjo i les 
de treball.

Proposta de joc

Podem jugar al “veig, veig”, però en lloc de descriure el que veus, ho pots 
dibuixar amb línies discontínues i els petits, resseguir-ho, tot intentant 
esbrinar de què es tracta. Sense voler-ho, de mica en mica definiran el 
traç i agafaran seguretat en el dibuix. Apa! A dibuixar!

QUADERN
OT EL BRUIXOT
Codi 873900.31
Autor: Picanyol
Baula. + 5 anys
El bruixot més popular 
entre els nens i les nenes, 
l’Ot el bruixot, ens pre-
senta aquest quadern ple 
nde passatemps, on els 
infants npodran triar entre 
jugar a cercar ndiferències, 
completar frases, trobar 
la sortida d’un laberint o 
trobar objectes. El simpàtic 
bruixot és present a totes 
les activitats.
Disponible en català.
2,80 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 0,13
2,95 € PVP

JOCS D’AFRICA
Codi 824664.09
Autora: Valérie Karpouchko
Takatuka.
Descobreix 10 jocs Md’estratègia i atzar
seleccionats entre els més Mdivertits in 
antics que encara es juguen a l’Àfrica. Per
aconseguir jugar al joc que es vulgui, prèvia-
ment caldrà construir el tauler i fer les
fitxes amb materials que es poden trobar 
a la natura. Jocs de sempre que es juguen 
arreu del món.
Disponible en català i castellà.
12,83 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 1,30
13,50 € PVP

EL MEU TALLER DE MODA
Codi 869850.61
Autora: Annelore Parot
Baula. + 7 anys
Les Kokeshis són unes ni-
nes precioses del japó, on es 
vesteixen tradicionalment amb 
kimonos. Amb “El meu taller de 
moda”, les nenes es convertiran 
en autèntiques dissenyadores de 
moda vestint a aquestes simpàti-
ques nines, dibuixant i retallant 
patrons, creant complements, 
pentinats i estampats. 
Disponible en català i castellà.
9,41 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 0,48
9,90 € PVP

CEREBRO EN MARCHA + 9
vol . 1 i 2
Codis 805348.61 i 805349.02
Autora: Àngels Navarro
SM. + 9 anys
Estàs preparat per posar la teva
ment en marxa? Si és així, aquests
són els teus llibres. Cadascun
conté 50 jocs en els quals hauràs
de superar els reptes amb agilitat
i rapidesa mental. 50 jocs que et
faran esprémer el cervell fins a
l’última gota de la manera més
divertida. Disponible en castellà.
7,70 € Cost Soci
PUNTSABACUS: 0,39
8,10 € PVP



Consells per jugar en familia
Qui aprèn de qui? L’estiu permet gaudir a pares i a fills de la companyia 
mútua, i és un moment excel·lent per jugar, compartir i ensenyar un munt 
de coses amb un nou ritme, més relaxat i més tranquil que el nostre dia a 
dia. Us recomanem que tingueu presents les indicacions següents:

El joc és una activitat natural de l’infant que li 
proporciona plaer i satisfacció. Els pares han de 
trobar la manera d’engrescar els nens a jugar 
sense fer-los perdre el protagonisme.

No sempre s’ha de buscar en el joc un resul-
tat prefixat o una fita que s’hagi d’assolir, cal 
aconseguir que tot jugant els nens arribin a 
sentir el plaer i la joia de passar una bona 
estona tots junts. 

Els nens necessiten jugar i, per tant, els 
pares han d’afavorir el joc i potenciar-lo. 

Els pares han d’ensenyar els jocs per tal 
que, després, els infants puguin jugar-hi 
a les seves estones de lleure. No es pot 
oblidar que el nen ha d’arribar a tenir 
autonomia en el joc.

El joc és un mitjà d’aprenentatge important que 
ajuda els nens i nenes tant a conèixer-se ells ma-
teixos com a descobrir el món que els envolta.
Us animem a compartir el temps dels vostres fills i 
les seves estones de joc! 


